Nieuwsbrief 13 augustus 2018
ALLE GEBRUIKERS
1. Eind juli 2018 waren er 985 gebruikers aangesloten bij SpecsPlaza, waarvan 893
bakkerijen. In totaal waren er op dat moment 74 leveranciers met 1 of meer actieve
specificaties en 11698 actieve specificaties. Het totale overzicht met de stand van
zaken eind juli is te vinden op de website www.specsplaza.nl onder het kopje “Over
SpecsPlaza – Wie doen er mee”.
2. Op 28 mei 2018 is de nieuwe release van SpecsPlaza volgens planning gerealiseerd.
Er zijn wat problemen geweest met het via XML ophalen van specificaties omdat de
bakkerijsoftware nog niet was aangepast op het beëindigen van endpoint-2 in
SpecsPlaza. Voor zover ons bekend is dit inmiddels verholpen.
3. De volgende release van SpecsPlaza staat gepland voor eind november 2018. De
aanpassingen zullen via de nieuwsbrief tijdig worden gecommuniceerd met de
gebruikers.
LEVERANCIERS
4. Door de Servicedesk van SpecsPlaza wordt nog regelmatig gesignaleerd dat er geen
autorisatietype is ingevuld voor specificaties. Als er geen autorisatietype is gekozen
kunnen afnemers de specificaties niet lezen. Het autorisatietype kiest u in het menuonderdeel “Autorisatie” in de linker kant van het scherm.
5. Let er op dat de declaratienaam voldoet aan de wettelijke voorschriften. Deze naam
is de aanduiding voor een samengestelde grondstof die op het etiket wordt vermeld.
Uit de omschrijving moet de consument kunnen begrijpen om wat voor product het
gaat. Commerciële informatie of benamingen, hoeveelheden of afmetingen horen niet
thuis in een declaratienaam. U kunt de declaratienaam zelf niet wijzigen. U kunt de
gewenste declaratienaam en het betreffende artikelnummer mailen naar
specsplaza@nbc.nl. Wij passen deze dan voor u aan.
XML-GEBRUIKERS
6. Er zijn sinds de release van 28 mei jl. wat problemen geweest met het via XML
ophalen van specificaties omdat de bakkerijsoftware nog niet was aangepast op het
beëindigen van endpoint-2 in SpecsPlaza. Op 28 mei jl. is het oude endpoint voor het
ophalen van specificaties definitief afgesloten (een jaar later dan eerst was
gecommuniceerd). Dat betekent dat getSpecificaties2 niet meer werkt; sinds een
jaar is getSpecificaties3 het correcte endpoint. Softwareleveranciers zijn hierover via
de mail en via onze nieuwsbrieven geïnformeerd.

